
     
Студијски програм: ГЕОГРАФИЈА – МАСТЕР ТУРИЗАМ 
Назив предмета: ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 
Наставник: Драгомир Кићовић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета  
Основни циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са  посебним облицима туризма, како 
оним који су везани за активности на одмору, тако и са оним  облицима који су везани за садржаје 
боравка. Студентима ће се омогућити  увид у специфичности посебних облика туристичких 
кретања, као и усмереност тих кретања на целокупан економски и привредни развој земље. 
Студенти ће спознати који су облици туризма у зачетку свог развоја, а који ће се тек стварати, као 
резултат промена на домаћем и иностраном туристичком тржишту, али и промена у стилу 
живљења, који даље условљавају промене у начину организовања одмора попут еко туризма, 
сеоског, спортског итд. Треба  навести да је циљ овог предмета да се у свести студената подстакне 
размишљање о проширивању  туристичке понуде у пракси, подстицањем одређених облика 
туризма специфичних за одређену дестинацију. 
Исход предмета  
Садржај предмета  
Теоријска настава  
Опште одреднице посебних облика туристичких кретања, Врсте и облици савременог туризма, 
Производ селективног туризма, Поједини облици туризма (спортски, здравствени, наутички, 
религиозни, авантуристички, ловни, културни, пословни, сеоски, транзитни, еко туризам и др.), 
Туризам будућности, Специфичности туристичке понуде посебних облика туризма, Стратегија 
маркетинга у развоју специфичних облика туризма,  Квалитет производа везан за одређене облике 
туризма. 
Практична настава  
Семинарски радови, студијски истраживачки рад, теренски рад. 
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Број часова  активне 
наставе 
 

Теоријска настава: 
3 

Практична настава: 
2 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски радови. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   
 
 


